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وقلنا أن فيه اختالف وبينا ذلك،  ]86))[النمل:َأَلْم يـََرْوا َأنا َجَعْلَنا اللْيَل لَِيْسُكُنوا ِفيِه َوالنـَهاَر ُمْبِصًرا  ((قرأنا 
  تذكرون؟أ

يات آيات: مجع آية، وهي تدل على أن ما ذُكر فيه عدة آ ]86))[النمل:يَاٍت ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن ِإن ِفي َذِلَك َآل  ((
مع ما تتضمنه أيضًا من آية أخرى ، أربع آيات يه، وإبصار النهار، والتصرف فيه.منها: إظالم الليل، والسكون ف

فإذا قال قائٌل: لكم. أين اآليات يف الليل  ]86))[النمل: يَاتٍ ِإن ِفي َذِلَك َآل  ((تستلزمها، وهلذا مجع فقال: 
  نقول: والنهار مبصراً؟ ليسكنوا فيه

  ...:الطالب
السكون يف الليل والتصرف يف النهار؛ ألنا حنن قلنا: ُحذف من النهار ما ذُكر يف الليل، وُحذف من الشيخ: 

  الليل ما ذُكر يف النهار. يعين: باملقابلة.
  أما الفوائد مما سبق فهي:

اَألْرِض ُتَكلُمُهْم َأن الناَس َكانُوا بِآيَاتَِنا ال  ًة ِمنَ َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َلُهْم َداب  ((أوًال: قال اهللا تعاىل: 
  . ]82))[النمل:يُوِقُنوَن 

يستفاد من هذا: خروج هذه الدابة إذا وقع القول على الناس، وذلك بأن كفروا وأعرضوا عن دين اهللا سبحانه 
  وتعاىل، أخرج اهللا هلم هذه الدابة.

بة اليت ذكر اهللا مبهمة، فال تُعلم صفتها، وال كيف خترج، وال من أين خترج. وما ذُكر الفائدة الثانية: أن هذه الدا
  من اآلثار يف ذلك فكلها ضعيفة ال يعّول عليها، وحسبنا أن نؤمن مبا ذكر اهللا تبارك وتعاىل مطلقاً.

مونه، مع أن احليوانات الفائدة الثالثة: بيان قدرة اهللا عز وجل؛ حيث كانت هذه الدابة تكلم الناس بكالٍم يفه
  تتكلم بكالم ال يفهمه اإلنس إال من علمه اهللا تعاىل منطقها كما يف قصة سليمان.

اده باآليات الكونية إذا مل الفائدة الرابعة: بيان حكمة اهللا تبارك وتعاىل يف اإلنذار، وأنه سبحانه وتعاىل ينذر عب
ل، والفيضانات، والصواعق، واحلاصل من السماء بالربد أو وهذا كثري كالكسوف، والزالز  اآليات الشرعية. تفدهم

  غريه.. كل هذا إنذاٌر باآليات الكونية إذا مل تُفد اآليات الشرعية.
  وقد قيل: 

ــــــد ُيضــــــرب بالعصــــــا   العب
  

  والحــــــر تكفيــــــه اإلشــــــارة  
  

فيه إال العصا.. إال فاملؤمن الواعي احلي يكفيه ما يف القرآن من اآليات العظيمة، ولكن املعرض اللئيم ال ينفع 
اآليات الكونية اليت ختضعه غصبًا عنه، هذا إذا مل يكن أيضًا قلبه ميتًا للغاية، فإن كان قلبه ميتًا للغاية لن تنفع 

ماذا يقولون؟ قطع من العذاب تنزل من  ))السَماِء َساِقطًا  َوِإْن يـََرْوا ِكْسًفا ِمنَ  ((فيه حىت اآليات الكونية 
فـََلما رََأْوُه َعاِرًضا ُمْستَـْقِبَل َأْوِديَِتِهْم قَاُلوا َهَذا  ((وعاد ، ]44))[الطور:وُلوا َسَحاٌب َمرُْكوٌم يـَقُ  ((السماء 

ويف الوقت احلاضر إذا رأوا هذه العقوبات يقولون: هذا أمر طبيعي، فيضانات  ]24))[األحقاف:َعاِرٌض ُمْمِطُرنَا 
  لكالم الذي يدل على موت القلوب.طبيعية، براكني .. وما أشبه ذلك من ا

: إنذار اهللا تعاىل باآليات  ]82))[النمل: اَألْرِض ُتَكلُمُهمْ  َأْخَرْجَنا َلُهْم َدابًة ِمنَ  ((فإذاً: نستفيد من هذه اآلية 
  الكونية كما هو عادته سبحانه وتعاىل.
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َأن الناَس َكانُوا بِآيَاتَِنا ال  ((الدابة تقول:  الفائدة اخلامسة: أنه يُعطي سبحانه وتعاىل العلم حىت البهائم، هذه
  على أحد القولني فيها. ]82))[النمل:يُوِقُنوَن 

، تكلمهم يعين كأا منهم مث يعلل اهللا - انتهى الكالم على الدابة- والقول الثاين: أن هذا الكالم من كالم اهللا 
  .]82))[النمل:اتَِنا ال يُوِقُنوَن َأن الناَس َكانُوا بِآيَ  ((هذا اإلخراج بقوله: 

الفائدة السادسة: فيه أن عدم اليقني بآيات اهللا سبحانه وتعاىل سبٌب للهالك، وأنه ال يكفي الرتدد أو اإلميان 
ألنه مل يوقن، فال بد من وإال ال؟ ليس مبؤمن  الضعيف، بل ال بد من إيقان، فاملرتدد مبا جيب اإلميان به مؤمن

اإلنسان. يعين: لو أن إنساناً آمن لكن عنده  يفيدالرتدد والشك حىت مع ترجح ما ذكر اهللا فإنه ال وأما  اإليقان.
  بعض الشك، فإن ذلك ليس مبؤمن؛ ألنه ال بد من اليقني مبا جيب اإلميان به.

  ما عندهم نوع من الشك؟ ...السؤال: قول اهللا تعاىل:  :الطالب
عندهم نوع من االنقياد يعين: ضعف يف االنقياد، وعدم علم ما أنزل ال ما عندهم نوع من الشك، لكن  الشيخ:

اهللا، وأما لو كان عندهم شك ما صاروا مؤمنني إطالقًا وال مسلمني أيضاً، فهذا نفي كمال اإلميان ال نفي أصل 
  اإلميان، وأما مع الشك فإن أصل اإلميان مل يوجد.

  السؤال: اإلميان االعتقادي؟ :الطالب
فاإلميان يكون مفقودًا عند الشك  واب: اإلميان االعتقادي إذا مل يوجد كامًال فهو ما ينفع اإلسالم.اجل الشيخ:

الستة، وإذا شك يف  اهللا به ومن شك يف أركان اإلميان فيه، ال بد من اإلميان اجلازم، وهلذا من شك فيما وعد
  واحٍد منها فهو كافر، ال بد أن يؤمن ...

  خرب اهللا. :الطالب
  فهو كافر أيضاً. يعين: خرب اهللا جيب التصديق به. خ:الشي

هل ميكن أن يؤمن اإلميان كامًال يف مجيع أركان اإلسالم، حيصل مثلما حصل مع النيب َصلى اللُه َعَلْيِه  :الطالب
  ؟من هؤالء احنرافَوَسلَم 
ال يؤمن أحدكم  مثًال: ( له.تصرف فيما جيب عمسوء . يف هذا، لكن عنده احنراف ...يكون ما عنده  الشيخ:

) هذا يؤمن اإلنسان بالرسول، وبأنه موجود، لكن تنقص حمبته للرسول فيكون حتى أكون أحب إليه من ولده 
  هنا ينتفى عنه اإلميان يعين: كماله.

جزماً بأنه رسول وإال لو يشك هل الرسول َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم حق أو ليس حبق ما صار مؤمناً، ال بد أن جيزم 
  اهللا، مث عاد هل مثالً يقّدم حمبته على حمبة نفسه وأهله؟ هذا حمل الكمال والنقص.

  إىل آخره. ]83))[النمل:َويـَْوَم َنْحُشُر ِمْن ُكل ُأمٍة فـَْوًجا ِممْن يَُكذُب بِآيَاتَِنا فـَُهْم يُوَزُعوَن  (( 
ألن هذا على تقدير حمذوف، ما هو  ]83))[النمل:ْوَم َنْحُشُر َويَـ  ((يف هذا دليل على إثبات احلشر لقوله: 

اذكر يوم، لكن اذكره رد العلم أو للعلم والعقيدة؟ للعلم والعقيدة، كل شيء يف القرآن ليس يُذكر  احملذوف؟
  رد النظر أو رد أن نعلم به، بل هو يُذكر لالعتقاد إن كان عقيدة وللعمل إن كان عمًال.

َنْحُشُر ِمْن ُكل  ((الثانية: أن اهللا سبحانه وتعاىل حيشر من األمم أفواجًا معّينة يكونون أمة للباقني لقوله:  الفائدة
ثُم لََننزَِعن ِمْن   ((من كل األمم فوج، ومن هم هؤالء الفوج؟ أشدهم على الرمحن عتياً  ]83))[النمل:أُمٍة فـَْوًجا 
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 ُهْم َأَشدِشيَعٍة َأيـ ا  ُكلْحَمِن ِعِتيم قادة يف الدنيا  ]69))[مرمي:َعَلى الرألجل والعياذ خيزون خزيًا أعظم؛ أل
  .]98))[هود:الناَر  يـَْقُدُم قـَْوَمُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة فََأْوَرَدُهمُ  ((فيكونون قادة إىل النار يف اآلخرة، 

بالسوء، كما أا أيضًا عظيمة يف اخلري. فاإلمام يف اخلري له الفائدة الثالثة: يستفاد مما قررنا اآلن: عظم اإلمامة 
  أجر من اتّبعه، واإلمام يف الشر عليه وزر من اتّبعه.

  يف اخلري أو يف الشر هي أمٌر عظيم، وخري الناس من دهلم إىل اخلري، وشر الناس من دهلم على الشر. ةفاإلمام
فيه دليل على أن التكذيب باآليات كفر؛ ألنه  ]83))[النمل: بِآيَاتَِنا ِممْن يَُكذبُ  ((قوله:  ...الفائدة الرابعة:

ُحيشر هؤالء القوم إىل النار؛ ألم يكذبون بآيات اهللا، والتكذيب بآيات اهللا سبق أنه ينقسم إىل قسمني: 
  يات الشرعية.التكذيب باآليات الشرعية، وباآليات الكونية.أما التكذيب باآليات الكونية أقل من التكذيب باآل

ُجيمع أوهلم إىل آخرهم، وآخرهم إىل أوهلم؛ ألن  ]83))[النمل:فـَُهْم يُوَزُعوَن  ((الفائدة اخلامسة: ما يفيده قوله: 
  ذلك زيادٌة يف خزيهم وعارهم والعياذ باهللا؛ حيث يعرفون أنفسهم ويُعرفون عند اخللق.

بـُْتْم بِ  ((قال:  ى ِإَذا َجاُءوا قَاَل َأَكذاَذا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن َحت84))[النمل:آيَاِتي َوَلْم ُتِحيطُوا ِبَها ِعْلًما َأم[.  
بـُْتمْ  ((يستفاد من هذه اآلية أوًال: إثبات الكالم هللا عز وجل؛ لقوله:  وأنه حبرف  ]84))[النمل: قَاَل َأَكذ

  ؟وأنه بصوت، ما هو وجه أنه بصوت ...وصوت؛ ألن اجلمل اليت هي مقول القول 
  ألنه لوال أم يسمعون مل يكن هلذا فائدة، وال مساع إال بصوت.

ت اهللا، وتعرفون أن التوبيخ ال سيما يف ذلك املقام أشد من وقع الفائدة الثانية: توبيخ هؤالء على تكذيبهم بآيا
لرجوع عما كان، السهام؛ ألنه توبيٌخ يف مكاٍن يقع فيه الندم واحلسرة، ألنه ما ميكن التخلص وال التكذيب وال ا

بـُْتْم بِآيَاِتي  ((وهو من أعظم ما يكون من العذاب والعياذ باهللا مثل هذا التوبيخ لقوله:  84))[النمل:َأَكذ[.  
َوَلْم ُتِحيطُوا ِبَها ِعْلًما  ((الفائدة الثالثة: أنه يزداد خبث التكذيب إذا مل حيط اإلنسان علمًا مبا كّذب به لقوله: 

  ...أي شيء يا عبد الرمحن...ايش حملها من االعراب  ه اجلملة حملها من اإلعرابوهذ ]84))[النمل:
  : حاليةالطالب
  ملة حالية. يعين: واحلال أنكم مل حتيطوا ا علماً.: نعم اجلالشيخ 

ففيها زيادة توبيخ يف كوم يكذبون من غري أن حييطوا  اجلملة إذا صار يصلح قبله واحلال كذا فهي مجلة حالية.
بُوا ِبَما َلْم ُيِحيطُوا ِبِعْلِمِه َوَلما يَْأتِِهْم تَْأِويُلُه  ((علماً مبا كّذبوا به  39))[يونس:َبْل َكذ[.  

كّذبتم بال علم عن وجه هذا   طيب املؤلف فّسر ومل حتيطوا ا علمًا على وجٍه آخر، ما هو الوجه اآلخر؟ يعين:
  يب.التكذ

َأماَذا   ((لى عملهم كما وّخبوا على التكذيب، وّخبوا أيضًا على العمل يف قوله: الفائدة الرابعة: توبيخ هؤالء ع
  وتقدم إعراب أّماذا وما جيوز فيها من الوجهني. ]84))[النمل:ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن 

  
  .]85))[النمل:َوَوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم ِبَما ظََلُموا فـَُهْم ال يَنِطُقوَن  ((قال اهللا تعاىل: 

َوَوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم ِبَما ظََلُموا  ((وقع القول يستفاد منه: أن العذاب قد حق على هؤالء، أو أن املعىن 
  أنه صدق القول عليهم فلم يستطيعوا اجلواب، يعين: عما وّبخ بالتكذيب وبالعمل، فقال:  ]85))[النمل:
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  ن هذا التوبيخ صدق عليهم فلم يستطيعوا الدفاع.أي: ما قيل هلم م ))َوَوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم  ((
وهذا الوجه مل نذكره باألمس، لكنه فتح اهللا به علينا اليوم إن  ]85))[النمل:فـَُهْم ال يَنِطُقوَن  بقينا يف قوله: ((

  كان حقاً فاحلمد هللا، وإال فنستغفر اهللا.
  وهلذا قال: أي: أن هذا القول الذي وّخبوا به صدق عليهم. ]85))[النمل: َوَوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم ِبَما ظََلُموا ((
ألن من وّبخ على أمٍر مل يقع عليه، يستطيع أن ينطق فيدافع، لكن هؤالء  ]85))[النمل:فـَُهْم ال يَنِطُقوَن  (( 

ة، وإثبات سببيلليستفاد منها إثبات السبب؛ ألن الباء هنا  ]85))[النمل: ِبَما ظََلُموا ((ما استطاعوا وقوله: 
  ونة بأسباا.ل السنة واجلماعة، وأن األمور مقر األسباب هو مذهب أه

هذا ليس يف القرآن، ولكنه كقراءة  صحيح هذا ؟ ال يقول العوام: وقد قال اهللا تعاىل: وجعلنا لكل شيٍء سبباً.
  هذا صحيح؟ظلموا ظلموا؟ بعضهم ملا ذُكر له األعراب قال: أمل تسمع قول اهللا يف األعراب: سود الوجوه إذا مل يُ 

هذا ليس من قول اهللا، لكن أحيانًا العامة حيملون أشياء يعتقدوا من القرآن، فنحن نثبت األسباب ولكن ما 
  نقول: أن اهللا يف القرآن ذكر أن لكل شيٍء سبباً، إمنا القرآن مملوء من إثبات األسباب.

  . سورة الكهف... :الطالب
.طيب فهمنا من هذا إثبات األسباب وهو مذهب أهل السنة واجلماعة، ا ف حرّفوهالظاهر أن آية الكه الشيخ:

  من؟ فهل أحٌد من أهل البدع خيالفهم يف ذلك؟
  األشاعرةالطالب: 
  من بعد؟الشيخ: 
  اجلربية. :الطالب
ة، املعتزلة على ما يثبتون األسباب، ويقولون: إن فعل اهللا سبحانه وتعاىل مبجرد املشيئ  اجلربية واألشاعرةب  الشيخ:

  العكس من هؤالء يرون أن األسباب موجبة، وهلذا يقولون: إن اهللا جيب عليه فعل األصلح والصالح!
  الصواب أن نقول: إن املعقول واملنقول يدل على أن األسباب مؤثرة، ولكن بأمر اهللا.. مؤثرة لكن بأمر اهللا.

  اىل أن ينّفذ هذا الشيء.وكم من سبب كان مؤثراً مث مل ينفع إذا مل يرد اهللا تع
  فهمتم؟ .]44))[يونس:َوَلِكن الناَس َأنـُْفَسُهْم َيْظِلُموَن  ((أن اهللا تعاىل ال يظلم الناس شيئاً الفائدة اخلامسة: 

يعين: فهذا األمر الذي نزل م بسبب ظلمهم، ومل يظلمهم اهللا  ]85))[النمل:ِبَما ظََلُموا  ((الثالثة: لقوله: 
  عاىل.سبحانه وت

 ]85))[النمل:فـَُهْم ال يَنِطُقوَن  (( الفائدة الرابعة: أن للناس يف يوم القيامة أحواًال، فهم أحوال خمتلفة. من أين؟
، ]23نعام:))[األَواللِه رَبـَنا َما ُكنا ُمْشرِِكيَن  ((ألن اهللا ذكر يف بعض اآليات أم ينطقون ويدافعون، يقولون: 

اَألْرُض َوال َيْكُتُموَن اللَه َحِديثًا  ا الرُسوَل َلْو ُتَسوى ِبِهمُ َمِئٍذ يـََود الِذيَن َكَفُروا َوَعَصوُ يـَوْ  ((ويقول تعاىل: 
  .]42))[النساء:

فأنت اآلن ما ميكن أن جتمع بني اآليات هذه إال إذا قلت: إن الناس هلم أحوال: حال ميكنهم الكالم، وحال ال 
  وذا يتآلف القرآن وهو مؤتلف.ميكنهم فيها الكالم، 

  .]86))[النمل:يَاٍت ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن َأَلْم يـََرْوا َأنا َجَعْلَنا اللْيَل لَِيْسُكُنوا ِفيِه َوالنـَهاَر ُمْبِصًرا ِإن ِفي َذِلَك َآل  (( 
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مظلمًا للسكن والنهار مبصراً  يف هذا تقرير هذه القدرة اإلهلية وهي: جعل الليل ]86))[النمل: َأَلْم يـََرْوا ((
  .]86))[النمل:َأَلْم يـََرْوا  ((وهذه النعمة كل يقر ا، وهلذا يقول: ياولد  للمعيشة.

، فإن هذا الليل والنهار ما أحد من اخللق يستطيع أن يغري فيهما الفائدة الثانية: االستدالل بالشاهد على الغائب
ُر الل  ((أقل تغيري،  ُر اللِه يَْأتِيُكْم بَِلْيٍل َتْسُكُنوَن ِفيِه  ((، ]71))[القصص:ِه يَْأتِيُكْم ِبِضَياٍء َمْن ِإَلٌه َغيـْ َمْن ِإَلٌه َغيـْ

  .]72))[القصص:
َوُهَو الِذي  ((فالقادر على هذا التغيري قادٌر على البعث، اإلنسان يف الليل ميوت يتوىف، مث يُبعث يف النهار 

َعُثُكْم ِفيِه لِيـُْقَضى َأَجٌل ُمَسمى يـَتَـَوفاُكْم بِاللْيِل  فالقادر على  ]60))[األنعام:َويـَْعَلُم َما َجَرْحُتْم بِالنـَهاِر ثُم يـَبـْ
  هذا قادٌر على إعادة الناس بعد موم.

  الفائدة الثالثة: بيان فضل اهللا سبحانه وتعاىل يف جعل الليل والنهار على هذا الوصف.
ر أم رتّبوا أعماهلم الختلفوا، ظالم للسكىن، وإبصار ل لعمل، لو كان الدهر كله ظالمًا ما عمل الناس، ولو ُقد

وكذلك لو كان اراً ما سكن الناس، ولو ُقدر أم رتّبوا أوقام وجعلوا مثًال نصف الوقت سكن ونصف الوقت 
نهار ليسكن الناس مجيعاً، ويبتغوا من عمل مل يتفقوا فيه، ولكن من رمحة اهللا سبحانه وتعاىل أنه جعل الليل وال

  فضله مجيعاً.
ِإن ِفي َذِلَك  ((الفائدة الرابعة: أنه ينبغي للعاقل أن يعترب ذه اآليات، وأن االعتبار ا من اإلميان؛ لقوله: 

  .]86))[النمل:يَاٍت ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن َآل 
نسان من اإلميان؛ ألا رُتّبت على وصف، واملرتب على الفائدة اخلامسة: أن االنتفاع باآليات بقدر ما مع اإل

  وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه.
هو الذي ال فائدة فيه، كما قلنا ذلك  والنص املدرج. هو الذي فيه الفائدة، ...لو قلنا مثًال النص  ... :الطالب

  يف إثبات األنساب وغريه.
ال ما يصلح؛ ألن هذا األصل إذا أمكن أن ُجيعل الشيء على حقيقته فهو الواجب، وهذا ممكن فال  الشيخ:

  حاجة إىل التأويل.
  واألنساب؟ :الطالب
ُهْم ُذريـتـُُهْم بِِإيَماٍن َأْلَحْقَنا ِبِهْم ُذريـتَـُهْم  ((األنساب ثابت  الشيخ: وهذا يف  ]21))[الطور:َوالِذيَن آَمُنوا َواتـبَـَعتـْ

  اجلنة، إذاً فالنسب ثابت حىت يف اآلخرة.
نَـُهْم  ((يرد مثًال قوله تعاىل:  :الطالب   .]101منون:))[املؤ َفال َأنَساَب بـَيـْ
نعم. األنساب ال تنفعهم، يعين: النفي هنا بنفي النفع؛ ألن النسب ثابت يف الدنيا واآلخرة كما مسعت،  الشيخ:

  فلذلك احتجنا إىل تأويله.
  ...الفائدة  :بالطال

  . هي االختصار مع متام املعىن....الفائدة  الشيخ:
َويـَْوَم َنْحُشُر ِمْن ُكل  ((القرن، هذه معطوفة على قوله:  ]87))[النمل: َويـَْوَم يُنَفُخ ِفي الصورِ  ((قال اهللا تعاىل: 

  يف الصور. فيكون من مجلة املأمور بذكره، يعين: واذكر يوم يُنفخ ]83))[النمل:أُمٍة 
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  وال تنايف بني القولني؛ ألن القرن املعوّج يكون مثل البوق. " وقيل: إنه البوق. القرنوالصور يقول املؤلف: " 
ولكن هذا القرن يوافق القرن املعروف يف االسم دون احلقيقة، قد ورد يف بعض اآلثار أن سعته كما بني السماء 

يستلزم؟ الفزع واملوت، ومثل هذا لو كان  ايشعظمة؛ ألن النفخ فيه واألرض، وهو ال بد أن يكون ذه السعة وال
  صغرياً يفزع الناس وميوتون منه كلهم؟ اجلواب: ال. 

إذاً: فهو قرٌن عظيم ما يعلم قدره إال اهللا سبحانه  وأيضًا يُنفخ فيه فتخرج منه األرواح كلها وتعود إىل أجسامها.
  وتعاىل.

))  ثم نفخ فيه  ((وإال ؟قال: النفخة األوىل من إسرافيل، وفيه نفخة ثانية  ]87))[النمل:وِر َويـَْوَم يُنَفُخ ِفي الص
  .]68))[الزمر:فَِإَذا ُهْم ِقَياٌم يـَْنظُُروَن 

  وقوله: من إسرافيل بيان للنافخ يعين: الذي ينفخ هو إسرافيل، ولكنه ال ينفخ بإرادته هو بل بإرادة اهللا.
، وهو أحد املالئكة الثالثة الذين يستفتح م النيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم صالة وإسرافيل هو أحد محلة العرش

  الليل، والثاين جربائيل، والثالث ميكائيل. 
واحلكمة من ذلك: أن هؤالء الثالثة كٌل منهم موكٌل حبياة: فجربائيل موكٌل بالوحي الذي به حياة القلوب، 

  ي به حياة األرض، وإسرافيل بالصور الذي به حياة األجساد.وميكائيل بالقطر والنبات الذ
فناسب أن  ،فهذه حياة وفاته بالنوم موته أو ومناسبة االفتتاح يف صالة الليل ظاهرة جداً؛ ألنه بُعث اإلنسان بعد

لهم رب يبتدئ هذه الصالة اليت هي باب احلياة مبن وّكلوا باحلياة، وطبعًا هذا من باب التوكل؛ ألنك تقول: ال
  جربائيل وميكائيل وإسرافيل ... إىل آخره.

  ؟.... :الطالب
الظاهر يف قيام الليل؛ ألنه يفتتح قيام الليل بركعتني خفيفتني، فمعىن ذلك أن هذا ليس منها، وحيتمل أنه  الشيخ:

  يف الركعتني، لكن خفتهما يدل على أا ختفف بأقل ما ميكن.
  ؟يف مجيع الركعات :الطالب
  . يف الركعة األوىل فقط.ال الشيخ:
  ؟... :الطالب
  حديث عن النيب عليه الصالة والسالم. ....نعم. فيه دليل ذكره  الشيخ:
  ؟.... :الطالب
  هذا ذكره الرتمذي لكن يف ظين أن فيه ضعف. الشيخ:
  .]87[النمل:))َويـَْوَم يُنَفُخ ِفي الصوِر فـََفزَِع َمْن ِفي السَمَواِت َوَمْن ِفي اَألْرِض  ((قال: 

  غريهم؟ إال من العقالء و  ]87))[النمل: َمْن ِفي السَمَواِت َوَمْن ِفي اَألْرضِ  ((
  وغريهم. :الطالب
  ملاذا جاءت من؟وغريهم  الشيخ:
  للتغليب. :الطالب
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لحاضر تغليباً، وألن العاقل أشد فزعًا من غري العاقل؛ ألن العاقل يفزع للحاضر واملستقبل، وغري العاقل ل الشيخ:
  فقط وال يهمه املستقبل.

وهلذا لو مسعت صدمة دف بالباب قويّة، وعندك صيب كلكم يفزع من هذه الصدمة القوية، لكن الصيب إذا 
، وأنت تفّكر يف املستقبل وختاف، فلهذا ُغلب من هنا يف جانب يف قلبه ...انتهت الصدمة ما صار عنده شيء 

  املستقبل.الفزع؛ ألن فزعهم أعظم يكون للحاضر و 
َفَصِعَق َمْن ِفي السَمَواِت  ((، ويف آية يف الزمر ]87))[النمل: فـََفزَِع َمْن ِفي السَمَواتِ  ((وهنا قال: 

فهل مها نفختان فإذا ُمجعت إىل الثالثة فإذا هم قيام ينظرون صارت ثالث نفخات، أو أن نفخة  ]68))[الزمر:
  وًال مث ميوتون فزٌع يليه املوت؟الفزع والصعق واحدة، وأن الناس يفزعون أ

ألن الظاهر واهللا أعلم أنه إذا نُفخ يكون صوت عظيم ممتد، فيفزعون مث ميوتون، مثل الصيحات اليت ُيصاح 
  بارمني كاليت أخذت مثود.

هذه املسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أن النفخات ثالث: نفخة يفزع الناس ويتأهبون ويكونون 
  حذر، مث أخرى للصعق فيموتون، مث ثالثة للبعث. على

يصعقون، مث يُنفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، مث يُنفخ وأم  فخة الفزع بعد نفخة الصعق والبعثوقيل: إن ن
  ثالثة فيفزعون إىل الداعي، لكن هذا القول ضعيف.

  ا الصعق، مث نفخة ثالثة فيها البعث.املشهور: القوالن السابقان: هل مها ثالث: فزع، مث نفخة أخرى فيه
أو مها نفختان: نفخة فيها فزٌع وصعق، ونفخة فيها بعث. وهذا هو األقرب؛ ألن حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 
يدل على هذا، فإنه ذكر النفختني وذكر أن بينهما أربعني، قيل له: يوم، أو شهر، أو سنة. قال: أبيت. ومل يبّني 

  ع من الرسول َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم أربعني وال يعلم هي أربعني يوم أو سنة أو شهر.ألنه ما يعلم.. مس
بعد النفخة هذه اليت هي الفزع والصعق يرسل اهللا تبارك وتعاىل مطراً كأنه الطل، والطل تعرفونه: هو الندى الذي 

َها َواِبٌل َفَطل  (( ينزل من السماء عند الصحو يف الليل، أو أنه الرذاذ اخلفيف جداً  فَِإْن َلْم ُيِصبـْ
  .]265))[البقرة:

مث تنبت األجسام بإذن اهللا من هذا املاء، تنبت وهي يف القبور، فإذا تكامل نباا نُفخ يف الصور النفخة الثانية، 
م ينبتون وحينئذ خترج األرواح وتعود إىل أجسامها، فيخرج الناس من القبور، وليس كما يتوهم بعض الناس أ

ُهْم ِسَراًعا  ((على قبورهم، بل هم ينبتون يف القبور؛ لقوله تعاىل:  فمعىن ذلك  ]44))[ق:يـَْوَم َتَشقُق اَألْرُض َعنـْ
  أم خيرجون من القبور وهم مسرعون، فهم أحياء، وهذا بعد تكامل أجسادهم يف القبور.

ن يتكامل خلقه يف بطن أمه، وخيرج حياً، واألرض مث إن هذا أيضًا مقتضى القياس يف بدأ اخللق؛ ألن اإلنسا
ُسنَة اللِه الِتي َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبُل َوَلْن َتِجَد ِلُسنِة اللِه  ((لإلنسان مثل بطن األم له، واهللا سبحانه وتعاىل حكيم 

  ، أفعاله دائماً تكون متناسبة ليس فيها تناقض وال تنافر.]23))[الفتح:تـَْبِديًال 
حىت املالئكة يفزعون؟  ]87))[النمل:فـََفزَِع َمْن ِفي السَمَواِت َوَمْن ِفي اَألْرِض  ((طيب يقول اهللا عز وجل: 

يقول  ]68))[الزمر:َفَصِعَق َمْن ِفي السَمَواِت َوَمْن ِفي اَألْرِض ِإال َمْن َشاَء اللُه  ((نعم وكذلك يصعقون، 
رأي املؤلف " فعلى هذا يكون  ضي إلى الموت كما في آية أخرى فصعقخافوا الخوف المفاملؤلف: أي: " 
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" أين املاضي يا  والتعبير فيه بالماضي لتحقق وقوعهفصعق أما نفختان: األوىل تتضمن الفزع والصعق.مث: " 
  سعود؟
  املاضي سبق. :الطالب
  ال. ما زال مع اآلية. الشيخ:
  أعد اآلية. :الطالب
  .]87))[النمل:َفُخ ِفي الصوِر فـََفزَِع َمْن ِفي السَمَواِت َوَمْن ِفي اَألْرِض ِإال َمْن َشاَء اللُه َويـَْوَم يُن (( الشيخ:
  ففزع. :الطالب
ففزع، هذه يف املاضي، يُنفخ مضارع وليس الكالم يف يُنفخ؛ ألنه مضارع للمستقبل، لكن قوله: ففزع ومل  الشيخ:

َأَتى َأْمُر  ((" والشيء املتحقق الوقوع كاملاضي، وهلذا قال اهللا تعاىل:  ق وقوعهلتحقيقل: فيفزع. يقول املؤلف: " 
كيف أتى فال تستعجلوه؟ إذًا ما أتى، ما دام فال تستعجلوه معناه ما بعد   ]1))[النحل:اللِه َفال َتْستَـْعِجُلوُه 

  فيه أيضاً كأنه يقول فيه شيٌء حصل. ...جاء، فعّرب بأتى لتحقق الوقوع، 
فهنا ذكر يوم ينفخ بلفظ املضارع ألنه مل يكن، وذكر الفزع الذي يتصف به الناس بلفظ املاضي، كأنه شيٌء قد 

  وقع م.
جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك  :أيمث عّني املؤلف هذا املبهم فقال: "  ]87))[النمل: ِإال َمْن َشاَء اللهُ  ((

  " أربعة هؤالء. الموت
قال املؤلف: ، هكذا " فيكون املستثىن مخسة الشهداء إذ هم أحياء عند ربهم يرزقون وعن ابن عباس هم" 

وهذا حيتاج إىل توقيف ونص، إذا كان النيب عليه الصالة والسالم ال يدري فمن الذي يدري، أخرب النيب َصلى اللُه 
فال أدري  (بقائمة من قوائم العرش يقول:  َعَلْيِه َوَسلَم أنه أول من يفيق فيجد موسى عليه الصالة والسالم آخذاً 

  .) أجوزي بصعقة الصور أم هو أفاق قبلي
إذاً: الرسول َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ما يدري من املستثىن؛ ألنه جهل أن يكون ممن استثىن اهللا، ولو كان عنده علٌم 

َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم مل يعلم فغريه من باب أوىل، به لعلم مثًال أن موسى ليس منهم أو أنه منهم، فإذا كان النيب 
الرسول عليه الصالة والسالم فإن اهللا يقول:  وهلذا الصواب أنه جيب علينا أن نبهم ما أمه اهللا، إال إذا جاءنا عن

وأما إذا ما جاءنا  ]27 - 26))[اجلن:َرُسوٍل اْرَتَضى ِمْن  ِإال َمنِ * َعاِلُم اْلَغْيِب َفال يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا  ((
  عن املعصوم شيٌء يف هذا، فالواجب علينا أن نبهم ما أمه اهللا.واألمر يف هذه املسائل من اخلطورة مبكان.

  حىت آدم يا شيخ؟ :الطالب
قول: اهللا أعلم، حىت آدم، ما نستثين أحدًا أبدًا إال من شاء اهللا، فإذا قال قائل: من الذي شاء اهللا؟ ن الشيخ:

نفهم أن اهللا سبحانه وتعاىل استثىن أحدًا قد يكون واحد، وقد يكون ألفاً، وقد يكون ألفني، وقد يكون عشرة 
  آالف.. ما ندري. إال من شاء اهللا.

  ما يتعني؟ إسرافيل :الطالب
  كيف؟  الشيخ:
  يعين هو الذي ينفخ. :الطالب
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ملهم ما هنا شيء ميكن أن يتعني أو أن نعينه، إال بدليل عن رمبا ينفخ ويصعق من حني النفخ، اولو  الشيخ:
أمه اهللا.. كل شيٍء أمه اهللا ما ميكن أن نعّني حنن إال بدليل، معصوم، وهذا أيضًا جيب عليكم يف كل شيٍء 

  بدليل عن الرسول عليه الصالة والسالم.
  ؟.... :الطالب
ئل: أن ابن عباس ممن ُعرفوا باألخذ عن اإلسرائيليات، اهللا أعلم إن صح عن ابن عباس فقد يقول قا الشيخ:

إسرائيل، وإن كان يُبعد أن يفّسر القرآن مبا أخذه عن بين إسرائيل؛ ألن  فُيخشى أن يكون هذا مما أخذه من بين
  الصحابة عندهم من الورع ما مينعهم من ذلك.

رفوا األخذ عن اإلسرائيليات تفسرياً للقرآن هذه نقطة جيب أن نتفطن هلا: إذا جاءنا عن ابن عباس ونفهم ممن عُ 
ذا، فإنه قد ُميانع يف كونه مردوداً؛ ألن ابن عباس ما ميكن يفّسر كالم اهللا مبا أخذه عن بين إسرائيل وقد قال 

) ألن هذا يقتضي أننا إذا حدثكم بنو إسرائيل فال تصدقوهم وال تكذبوهم  الرسول عليه الصالة والسالم: (
  القرآن مبا قالوا فقد صّدقناهم، وهذا بعيٌد من الصحابة أن يفعلوا. إذا فّسرنا

فاإلنسان يتوقف فيما إذا جاء تفسري اآلية عن ابن عباس وغريهم من الصحابة الذين أخذوا من بين إسرائيل 
الذي ما يتوقف يف رده؛ وذلك هلذا الوجه الذي ذكرنا، وإن كانوا إذا ذكروا شيئًا ال يتعلق بالتفسري، كالقصص 

أشار إليه القرآن فهذه ميكن أن يأخذها، أما إذا جعلوه تفسريًا لشيٍء معني من القرآن كما يف هذه اآلية 
  فاإلنسان يتوقف.

  ؟.... :الطالب
ال. القصص ما تدخل يف هذا.. القصص إذا ما هي يف القرآن، لكن لو يفّسر شيٍء يف قصة فهذا هو  الشيخ:

  .هما أشار إليها القرآن، هذا يكون على باب الذي ذكرنا، لكن قصة مستقلة
  ؟.... :الطالب
   ، نكله إليك إن شاء اهللا.. قد يكون...واهللا ما  الشيخ:

  .]87))[النمل:ِإال َمْن َشاَء اللُه وَُكل َأتـَْوُه َداِخرِيَن  ((
 "))  أي: أتوا اهللا  ))َأتـَْوُه ((  وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة :تنوينه عوض عن المضاف إليه أي ))وَُكل "

 ايشاملضاف إليه،  ايش"  تنوينه عوض عن المضاف إليهيقول: "  .]87))[النمل:َداِخرِيَن  عز وجل ((
  التقدير؟
  وكلهم. :الطالب
يقولون إنه ثالثة أقسام، وأنتم  -تنوين العوض-، والتنوين - عن كلمة- وكلهم. إذًا تعويض عن اسم  الشيخ:

أنا ما نتعدى وندخل يف النحو وإال حنن مبينني وإال ما هو من شأننا، فتنوين العوض ثالثة أقسام:  ملّحني علينا
  عوض عن مجلة، وعوض عن كلمة، وعوض عن حرف.

ُتْم ِحيَنِئٍذ تَنظُُروَن  *اْلُحْلُقوَم  فـََلْوال ِإَذا بـََلَغتِ  ((مثل:  يكون هنا التنوين عن مجلة  ]84 -  83))[الواقعة:َوَأنـْ
ِفي ِبْضِع ِسِنيَن ِللِه * ِفي َأْدَنى اَألْرِض َوُهْم ِمْن بـَْعِد َغَلِبِهْم َسيَـْغِلُبوَن * الروُم  ُغِلَبتِ  ((يعين: حينئذ بلغت، 

  .]4 -  2))[الروم:اَألْمُر ِمْن قـَْبُل َوِمْن بـَْعُد َويـَْوَمِئٍذ يـَْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن 
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ذ يغلب الروم، عوض عن اسم مثل هذا تنوين كل وبعض، فإا عوض عن ويومئٍذ عوضًا عن مجلة وهي: ويومئ
  أي: وإن كلهم. ]32))[يس:َوِإْن ُكل َلما َجِميٌع َلَديـَْنا ُمْحَضُروَن  (()) أي: وكلهم. وَُكل  اسم مثل قوله: ((

))  ُكال َك َأْعَماَلُهْم َوِإنُهْم رَبيَـنـا لَيـَُوفـوإن كلهم.أي ]111))[هود: َلم :  
العوض عن حرف: هو الذي يلحق مثل: جواٍر، وغواش. يقول: أصلها جواري وغواشي فحذفت الياء وعّوض 

، املهم الذي يرتتب عليه املعىن أو فهم املعىن قيمةعنها التنوين، وهذا باحلقيقة مسألة التعويض عن احلرف ما له 
  أتوا من؟ أتوا اهللا. ]87))[النمل: وَُكل َأتـَْوهُ  ((هو العوض عن مجلة أو اسم.قال: 

  باسم الفاعل؟ ذكرها"  بصيغة الفعل واسم الفاعل" 
  داخرين؟ :الطالب
  ". بصيغة الفعل واسم الفاعليقول: "  ]87))[النمل: َأتـَْوهُ  (( الشيخ:
  يأتوا؟ :الطالب
  ال. الشيخ:
  كٌل آتوه.  :الطالب
  واو تقول: آتوه.. وكٌل آتوه.بال ....اسم الفاعل على وزن فاعل آيت، وإذا  الشيخ:

صاغرين ما هو إعرابه؟  ]87))[النمل:َداِخرِيَن  طيب. (( طيب. كٌل أتوه هذا الفعل، واسم الفاعل: كٌل آتوه.
  من مفعول أتوه من اهلاء.اعوذ باهللا ...حال، حال من أين؟ 

ل فيها؟ اسم الفاعل.. العامل إذا كان فعًال واضح أنه حال، لكن كًال آتوه داخرين كيف تكون حال؟ أين العام
  فيها اسم الفاعل؛ ألن اسم الفاعل يعمل عمل فعله.

أي: صاغرين. يف ذلك الوقت حىت الرؤساء، وحىت امللوك، وحىت األمراء،  ]87))[النمل:َداِخرِيَن  وقوله: ((
يف الدنيا الذي ما وحىت األسياد.. كلهم واحد، كلهم يأتون يف حال الصغار، أعظم ملك يف الدنيا وأعظم رئيس 

وبني يديه وخلفه وعن ميينه وعن مشاله خالئق البشر، يأيت يوم القيامة صاغراً، ولكن هذا  الزلميشي إال على 
مث قد يكون بالنسبة  .]16))[غافر:اْلُمْلُك اْليَـْوَم لِلِه اْلَواِحِد اْلَقهاِر  ِلَمنِ  ((الصغار بالنسبة لعظمة خلالق 

  كون بالنسبة لعظمة اخلالق ...للشخص أيضاً وقد ي


